Zgłoszenie prac geodezyjnych
1. Imię i nazwisko / nazwa wykonawcy prac geodezyjnych zgodnie z art. 11 ust.
1 ustawy1

2. Data

ZG-1

Szczytno, dn.

4. Adresat zgłoszenia – nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej,
która w imieniu organu
prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

3. Adres wykonawcy prac geodezyjnych

5. Identyfikator wykonawcy prac geodezyjnych2

STAROSTA SZCZYCIEŃSKI

6. Adres poczty elektronicznej (e-mail)3

7. Identyfikator zgłoszenia prac nadany przez adresata zgłoszenia

8. Dane identyfikujące osoby, którym przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielne wykonanie czynności składających się na
zgłaszane prace geodezyjne
lub powierzył funkcję kierownika tych prac4:
Lp.

Imię i nazwisko

Nr uprawnień zawodowych lub nr
wpisu
w centralnym rejestrze osób
posiadających uprawnienia
zawodowe

Zakres powierzonych
czynności

Dane kontaktowe*

art. 43 pkt ….
1
ustawy
art. 43 pkt ….
1
ustawy
art. 43 pkt ….
ustawy1

1
2
3

9. Cel zgłaszanych prac geodezyjnych (można zaznaczyć tylko jeden cel pracy):

sporządzenie mapy do celów projektowych
 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych
wznowienie


Zakres
uprawnień
zawodowych

znaków granicznych, wyznaczenie punktów
granicznych
lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych

sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości
sporządzenie projektu scalenia i podziału nieruchomości
sporządzenie innej mapy do celów prawnych
sporządzenie projektu scalenia lub wymiany gruntów
 sporządzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby rozgraniczenia

nieruchomości
innych czynności niż wymienione powyżej lub
 wykonanie
dokumentacji geodezyjnej
w postaci map, rejestrów lub wykazów, których wykonanie może
skutkować zmianą
 w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 lub 12
ustawy1,
z wyjątkiem prac wykonywanych na zamówienie organu Służby
Geodezyjnej
i Kartograficznej
14. Termin rozpoczęcia zgłaszanych prac geodezyjnych [dd-mm-rrrr]

__-__-____

10. Sposób określenia położenia obszaru zgłoszenia (należy zaznaczyć co
najmniej jeden sposób):
jednostki podziału
terytorialnego kraju
godło mapy
lub podziału dla celów EGiB
zakres określony w załączniku współrzędne punktów wielokąta
(poligonu)
11. Dane szczegółowe określające położenie obszaru zgłoszenia5

12. Szerokość bufora (określona w metrach) powiększającego określony
obszar zgłoszenia*
13. Powierzchnia obszaru zgłoszenia (określona w hektarach z precyzją do
0,0001 ha)

15. Przewidywany termin przekazania zbiorów danych lub dokumentów do
organu Służby Geodezyjnej
i Kartograficznej (nie dłuższy niż rok od terminu wskazanego w pkt 146)
[dd-mm-rrrr]

__-__-____
16. Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wykonawcy prac geodezyjnych

7

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy1 osoby wykonujące prace geodezyjne mają prawo:
1)

2)
3)

4)

wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych
czynności związanych;
z wykonywanymi pracami;
dokonywania przecinek drzew i krzewów niezbędnych do wykonania prac
geodezyjnych;
nieodpłatnego umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych znaków
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz urządzeń
zabezpieczających te znaki;
umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych.

17. Podpis wykonawcy prac geodezyjnych8

